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November Mål-
opp-

nåelse

Hittil i år Mål-
opp-

nåelse

Året

Faktisk Mål Estimat MålFaktisk Mål

Leveransekapasitet Levert kapasitet iht. bestilling i regionale prosjekter 94,0% 98,0% 97,0% 98,0% 98,0% 98,0%

Interne/eksterne ressurser i regionale prosjekter 55,0% 50,0% 55,0% 50,0% 50,0% 50,0%

Bemanningsutvikling - antall FTE 1 495 1 556 1 495 1 556 1 500 1 557

Bemanningsutvikling - brutto månedsverk 1 521 1 600 1 501 1 600 1 501 1 527

Sykefravær (per oktober) 4,2 % 5,7% 5,6 % 5,7% 5,7% 5,7%

Levere som avtalt
Redusere restanser for tjenestebestillinger i 
tilbudsfasen

2,9% -30,0% 5,0% -30,0% N/A -30,0%

Leveranser i henhold til avtalt dato med kunde 42,0% 75,0% 45,0% 75,0% N/A 75,0%

Leveransetid tjenesteendringer - gj.sn. behandlingstid Rapporteres tertialvis N/A -25,0%

Brukertilfredshet 5,2 5,0 5,2 5,0 5,0 5,0

Løsningsgrad kundeservice IKT 85,9% 90,0% 87,1% 90,0% 90,0% 90,0%

Løsningsgrad kundeservice HR 92,0% 90,0% 92,0% 90,0% 90,0% 90,0%

Økt stabilitet i 
driftstjenester

Driftskalender - grønne dager per HF 28 28 27 28 28 28

Tilgjengelighet 99,98% 99,00% 99,96% 99,00% 99,00% 99,00%

Antall kritiske hendelser -52,0% -10,0% -25,0% -10,0% -10,0% -10,0%

Økonomi og effektivitet Resultat (inkl. Forsyningssenteret) -3 MNOK -9 MNOK -119 MNOK -79 MNOK -130 MNOK -90 MNOK

Investeringer 62 MNOK 59 MNOK                           585 MNOK 667 MNOK 708 MNOK 727 MNOK

Reduksjon avtalekostnader Rapporteres tertialvis 30 MNOK 30 MNOK

Administrasjonseffektivitet 13,2 % 15,0% 11,5 % 15,0% 11,5% 15,0%

Kostnadseffektivitet lønnsproduksjon 9,8%/1135 9,0%/1126 9,8%/1135 9,0%/1126 9,0%/1126 9,0%/1126

Logistikktjenester Leveransepresisjon Forsyningssenteret 98,4% 97,0% 97,9% 97,0% 97,0% 97,0%

Målekort 2019
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Levert kapasitet iht. bestilling i 
regionale prosjekter

Levert kapasitet i henhold til bestilling ligger akkumulert ca. 4 FTE bak målkravet for november. Sykehuspartner HF jobber aktivt for å erstatte 
innleide konsulenter med ressurser fra faglinjen. Program for Regional klinisk løsning melder gult på ressurser da det mangler nøkkelkompetanse 
på visse områder. Sykehuspartner HF jobber, i samarbeid med programmet, for å øke kapasitet, og hvor det er iverksatt rekrutteringsprosesser for 
å imøtekomme behovene. Det vil likevel ta tid før vi se de ønskede effektene. 

Redusere restanser for 
tjenestebestillinger i tilbudsfasen

Reduksjon av tjenestebestillinger i tilbudsfasen ligger bak målkravet. Backlog har økt med 7 saker sist måned, mens 95 tilbud har blitt sendt 
ut. Innføringen av ende-til-ende ansvar for leveranser forventes fremdeles å redusere tjenestebestillinger i tilbudsfasen, men målkravet for året vil 
ikke nås da hovedfokus er å forbedre leveransepresisjon. Ettersom det vil kunne være etterregistreringer kan historiske tall endre seg.

Leveranser i henhold til avtalt dato 
med kunde

Leveransepresisjonen ligger bak målkravet, men med et resultat som følger en positiv trend gjennom de siste månedene. Totalt 71 leveranser 
hadde avtalt leveransedato i november, og 30 av disse ble levert innen avtalt dato. Forsinkelser eller replanlegging er i hovedsak knyttet til 
kapasitetsutfordringer og forsinkelser hos Sykehuspartner HF og underleverandører, samt forsinkelser grunnet tekniske utfordringer. For mindre 
komplekse leveranser innen medisinteknisk utstyr og byggtjenester videreføres også en positiv utvikling. Det forventes at iverksatte tiltak 
fortsetter å bidra positivt, selv om målkravet for året ikke nås. Merk at utvalget av ferdigstilte leveranser ikke nødvendigvis utgjør et 
representativt utvalg. Ettersom det vil kunne være etterregistreringer kan historiske tall endre seg. 

Løsningsgrad kundeservice IKT Løsningsgrad kundeservice IKT ligger bak målkravet i november. Opplæringsaktiviteter satt i gang i forrige periode fortsetter. Det er også igangsatt 
kontinuerlig forbedringstiltak på leveranseområdet, og hvor det etableres metodikker for å sikre aktiv deltakelse fra alle ansatte i 
forbedringsarbeid med målet om at store og små utfordringer løses på lavest mulig nivå.  

Driftskalender - grønne dager per 
HF

Syv av ni helseforetak har hatt 28 eller flere grønne dager i november. Hittil i år er snitt 27 dager, rett under målkravet på 28 dager som gjelder fra 
andre halvår.

Resultat, inkl. Forsyningssenteret Resultatet er 5 MNOK bedre enn budsjett i november. Det skyldes lavere kostnader på områdene lønn, avtaler og andre driftskostnader. 
Konsulentinntekter og aktiverbare timer har økt i forhold til tidligere perioder, men gir fortsatt negative avvik i forhold til budsjett. Hittil i år er lavere 
konsulentinntekter og høyere ekstern bistand hoveddriverne for resultatavviket. 
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Målekort - avviks- og endringskommentarer
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Syv av ni helseforetak har hatt 28 eller flere grønne dager i november. 

Driftskalender november



Regnskap Sykehuspartner HF november*

* Inkluderer ikke Forsyningssenteret

55

Oppsummering: Resultatet for november er bedre enn budsjett. Det skyldes 
lavere kostnader på områdene lønn, avtaler og andre driftskostnader. 
Konsulentinntekter og aktiverbare timer har økt i forhold til tidligere perioder, men 
gir fortsatt negative avvik i forhold til budsjett. Ekstern bistand viser et negativt 
avvik mot budsjett i perioden, dette er relatert til STIM.

• Driftsinntekter er i tråd med budsjett for måneden. 

• Konsulentinntekt og aktiverbare timer er til sammen 2 MNOK under budsjett. 
Det negative avviket er lavere enn tidligere, og de siste par månedene har man 
sett en økning i konsulentinntekter og timer aktivert mot prosjekt. 

• Lønnskostnadene er lavere enn budsjettert i november. 

• Avskrivningene er lavere enn budsjett og skyldes primært leveranser som ikke 
er satt i drift. Dette gjenspeiler seg også i inntektene og har ingen resultateffekt. 

• Avtalekostnad innenfor STIM har blitt omklassifisering fra andre driftskostnader 
til avtalekostnader med ca. 10 MNOK i november. Ser man bort fra dette er 
avtalekostnadene lavere enn budsjettert. 

• Ekstern bistand er over budsjett i perioden. Avviket skyldes høyere nivå på 
ekstern innleie i STIM enn forutsatt i budsjett. For STIM totalt er kostnadene 
lavere enn forutsatt i budsjett. For øvrige VO er ekstern bistand lavere enn 
budsjett. 

• Andre driftskostnader er lavere enn budsjett i perioden. 10 MNOK skyldes 
omklassifiseringen som er nevnt over. 



Regnskap Sykehuspartner HF per november*
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* Inkluderer ikke Forsyningssenteret

Hittil i år

(tall i MNOK)  Regnskap  Budsjett  Bud.avvik 

Basisramme 2                2                0                

Driftsinntekter 3 385          3 376          9                

Konsulentinntekt 125            129            -4               

Sum driftsinntekter 3 512          3 507          5                

Lønnskostnader 1 199          1 176          -23             

Aktiverbare timer -76             -96             -20             

Varekostnad 41              28              -13             

Avskrivninger 1 065          1 109          43              

Lisenser,service og vedlikehold 833            845            12              

Ekstern bistand 323            269            -54             

Andre driftskostnader 185            201            16              

Sum driftskostnader 3 569          3 531          -38             

Driftsresultat -57             -24             -33             

Nettofinans -65             -55             -10             

Resultat -122           -79             -43             

Oppsummering: 
Hoveddriverne for avviket hittil i år er knyttet til  endrede forutsetninger: oppgradering av 
applikasjoner som ikke er kompatible med Windows 10, pensjonskostnader og økte 
finanskostnader. Videre høyere lønnskostnader og ekstern bistand. Ekstern bistand er 
spesielt knyttet mot STIM, ISOP og kostnader relatert til SLA-oppgraderinger. Lavere 
avskrivninger skyldes forsinkelser i overføringer fra Regional IKT, men dette gir ingen 
resultateffekt. 

De kostnadsreduserende tiltakene som styret tilsluttet seg 24. september er iverksatt og 

det pågår dialog med eier om tiltakene knyttet til inntektssiden. 

• Driftsinntekter: Det er fakturert 27 MNOK mindre enn budsjettert knyttet til 
avskrivninger på nye anlegg grunnet forsinkelser på enkelte leveranser og overføringer 
fra Regional IKT. Viderefakturering er 34 MNOK høyere enn budsjett hvorav 8 MNOK  
knyttet til periferi. 

• Færre SP-timer inn mot STIM og ISOP er hoveddriveren for avviket på konsulentinntekt 
og aktiverbare timer.

• Avviket på lønnskostnader skyldes hovedsakelig at vi i starten av året rekrutterte i et 
raskere tempo enn forutsatt i budsjett innenfor sikker og stabil drift. I tillegg er det avvik 
knyttet til overtidsbruk og pensjonskostnader. 

• Lavere avskrivninger gjelder leveranser som ikke er satt i drift og som har tilsvarende 
avvik på inntekter.

• Ekstern bistand: 23 MNOK av avviket gjelder viderefakturering med tilhørende inntekt. 
Øvrige avvik er knyttet til STIM, ISOP og SLA-oppgraderinger. 

• Korrigert for viderefakturering av kostnader på ca. 14 MNOK er andre driftskostnader 
30 MNOK lavere enn budsjett. Dette skyldes først og fremst lavere kostnader knyttet til 
reise og møtevirksomhet.  



Investeringer Sykehuspartner HF november
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• Sikker og stabil drift: Investeringsnivå er i henhold til budsjett pr november. Prognosen på 213 MNOK er i henhold til søknad for omdisponering. 

• STIM og Telefonapparat OUS HF: Lavere investeringsnivå enn budsjett pr november skyldes senere BP3-beslutning enn budsjettert. Årets prognose er justert 
ned på grunn av dette. I prognosen er det tatt høyde for investering i sikker sone som ikke var budsjettert i 2019.

• Informasjonssikkerhet og personvern (inkl. ISOP): Prognosen er økt med 1,4 MNOK som gjelder prosjektet Test Data Management.

• Digitalisering og effektivisering (IT for IT): Prognosen er i henhold til søknad for omdisponering.

• Andre behov per kundetjeneste (SLA og annet): Prognosen er i henhold til søknad for omdisponering.

• Infrastrukturbehov i Regional IKT: Ingen tilganger i november

• Finansiell leie – periferi: Tilgang i november på 2 MNOK gjelder multifunksjonsprintere som er utplassert i november. Prognosen for desember gjelder 
utplasserte multifunksjonsprintere i løpet av november med 2 MNOK.

• Periferi - egenfinansiering: Tilgang på 17 MNOK i november. Prognosen på 50 MNOK er uendret. 

Investeringer - Prosjekter og drift

(alle tall i MNOK)

Anskaffelse 

denne periode

Anskaffelse 

hittil i år

Revidert 

budsjett 

hittil i år

Avvik bud

hittil i år

Revidert 

årsbudsjett

Andel av 

revidert 

årsbudsjett

Årsprognose pr 

nov

Avvik 

revidert bud-

årsprognose

Opprinnelig 

årsbudsjett

Sikker og stabil drift 5 160 160 175 91 % 213 -38 140

STIM 18 171 191 20 200 86 % 197 3 200

Telefonapparat OUS HF 12 12 15 0 % 15 27

Informasjonssikkerhet og personvern (inkl. ISOP) 17 97 93 -4 101 96 % 108 -7 101

Digitalisering og effektivisering (IT for IT) 1 13 13 15 86 % 20 -5 20

Andre behov per kundetjeneste (SLA og annet) 2 21 38 17 42 50 % 29 13 47

Standardisering og modernisering, testmiljø 1 5 4 5 20 % 1 4 5

Infrastrukturbehov i Regional IKT 3 20 17 25 13 % 10 15 38

Periferi - Finansiell leie 2 78 135 57 148 53 % 80 68 148

Periferi - Egen finansiering 17 41 -41 50 -50

Sum investeringer styrt av SP 62 586 667 81 727 81 % 708 18 727



Helse Sør-Øst Forsyningssenter november

Kommentarer:
• Driftsinntekter: Varesalget er litt over budsjett i november og ca. 7% høyere hittil i år.
• Annen inntekt: Overføringer fra Helse Sør-Øst RHF for å dekke driftskostnadene i Forsyningssenteret. 
• Varekostnad: Varekost er tilnærmet lik varesalg da varer selges til kostpris. 
• Andre driftskostnader: Andre driftskostnader må sees i sammenheng med driftsinntekter. Forventet andel logistikk-kostnad i 

henhold til budsjett med 12,4 %, faktisk hittil i år er 11,1%.

88

Forsyningssenteret November Hittil i år

(tall i tusen) Regnskap  Budsjett Budsjettavvik Regnskap  Budsjett Budsjettavvik

Driftsinntekter 67,4                65,6               1,8                 690,8              645,8              45,0               

Annen inntekt 8,0                  8,0                 -                 78,9               78,9               -                 

Sum driftsinntekter 75,4                73,6               1,8                 769,7              724,7              45,0               

Varekostnad 67,5                65,6               -1,9                689,1              645,8              -43,3              

Andre driftskostnader 7,6                  8,0                 0,4                 76,8               78,9               2,1                 

Sum driftskostnader 75,1                73,6               -1,5                766,0              724,7              -41,3              

-                  -                 -                 -                 -                 -                 

Driftsresultat før viderefakturering 0,3                  -                 0,3                 3,7                 -                 3,7                 

Nettofinans -0,0                 -                 -0,0                -0,4                -                 -0,4                

Resultat 0,3                  -                 0,3                 3,3                 -                 3,3                 



Sykehuspartner HF inkludert Forsyningssenteret Helse Sør-Øst 
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Sykehuspartner HF + FS november Hittil i år

(tall i MNOK)  Regnskap  Budsjett  Budsjettavvik  Regnskap  Budsjett  Budsjettavvik 

Basisramme 0                    0                    -                 2                    2                    0                    

Driftsinntekter 376                375                1                    4 076             4 022             54                  

Konsulentinntekt 22                  22                  -0                  204                208                -4                  

Sum driftsinntekter 398                397                1                    4 282             4 231             50                  

Lønnskostnader 110                111                -1                  1 199             1 176             -23                 

Aktiverbare timer -10                 -12                 2                    -76                 -96                 -20                 

Varekostnad 70                  68                  2                    730                674                -56                 

Avskrivninger 100                105                -5                  1 065             1 109             43                  

Lisenser,service og vedlikehold 83                  77                  6                    833                845                12                  

Ekstern bistand 27                  25                  3                    323                269                -54                 

Andre driftskostnader 15                  27                  -12                 262                280                18                  

Sum driftskostnader 395                401                -5                  4 335             4 256             -79                 

Driftsresultat 3                    -4                  6                    -53                 -24                 -29                 

Nettofinans -6                  -5                  -1                  -66                 -55                 -10                 

Ordinært resultat -3                  -9                  5                    -119               -79                 -40                 



Kritiske hendelser
Det har vært 10 kritiske hendelser i november 2019, en halvering sammenlignet med samme periode i 2018. Hittil i år er det en reduksjon på 25 % sammenlignet med 2018. 
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Tiltak:
Proaktive tiltak:
• Tydeligere krav til 

forberedelse av 
endringer inn i 
produksjon fra 
prosjekter og 
forvaltning 

• Økt involvering og 
ansvarliggjøring av 
leverandører i 
livsyklushåndtering av 
infrastruktur og 
programvareløsninger

Reaktive tiltak:
• Økt fokus på 

rotårsaksanalyser
etter uønskede 
driftshendelser 

• Innføring av Lean 
metodikk for 
kontinuerlig 
forbedring



Status leveranseforbedring for mindre komplekse leveranser (utvidet statusrapportering*)

Åpnede og lukkede saker Reduksjon i beholdning etter NULL-måling

Arbeidsdager for tilbud –
mindre komplekse leveranser

Gjennomstrømingstid (ende til ende) – mindre 
komplekse leveranser, gjennomsnitt

Leveransepresisjonen ligger bak målkravet, men med et resultat som følger en positiv trend gjennom de siste månedene. For mindre komplekse leveranser innen medisinteknisk 
utstyr og byggtjenester videreføres også en positiv utvikling. Ny leveranseprosess for disse tjenestene har redusert gjennomsnittlig total leveransetid (ende-til-ende). For november er 
det lukket flere saker enn registrert nye, og det er fremdeles reduksjon i backloggen fra saker før nullpunktsmålingen. Det er en mindre økning i gjennomstrømningstid. 

*Midlertidig rapportering for utdypende status innenfor delområde av «levere som avtalt - leveranser i henhold til avtalt dato med kunde»
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Avvikshåndtering
I november har det vært en økning i antall internt innmeldte avvik. Økningen kan knyttes til økt oppmerksomhet på avvikshåndtering, samt opplæring i hvordan interne avvik i Sykehuspartner 
HF skal meldes.

Avvik er manglende etterlevelse av rutiner og prosesser eller brudd på avtaler, lover eller regler. Avvikshåndteringen skal sørge for at det iverksettes tiltak for å hindre at avviket skjer igjen. 
Avvikshåndtering er en måte å lære av feil og å sikre kontinuerlig forbedring. Sykehuspartner HF har sentralisert mottak og distribuering av alle typer avvik. Både interne avvik og avvik mottatt 
fra eksterne følges opp i henhold til avviksprosessen. Analyse av rotårsak og oppfølging av tiltakene vektlegges i avvikshåndteringen for å gi et godt grunnlag for forbedringsaktiviteter. 

Internt innmeldte er avvik meldt 
internt i Sykehuspartner HF. 
Eksternt innmeldt er avvik meldt 
inn til Sykehuspartner HF fra andre 
helseforetak i Helse Sør-Øst. 
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jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov

Åpne avvik forrige periode 331 198 202 216 246 152 130 124 159 153 151

Nye avvik 64 63 52 64 54 39 37 45 52 80 75

Internt innmeldt 33 27 28 33 22 18 10 11 26 29 41

Eksternt innmeldt 31 36 24 31 32 20 26 34 24 50 28

Lukkede avvik 202 124 64 59 38 37 47 32 49 82 74

Åpne avvik per månedsslutt 198 202 216 246 152 130 124 159 153 151 152



Eksterne avhengigheter til Sykehuspartner HF

1. Utviklingsplaner og behov i helseforetakene.
2. Tiltak/leveranser fra/til program Regional klinisk løsning (RKL), 

program Regional IKT for forskning (RIF) og andre regionale 
programmer.

3. Radiologi og multimediearkiv (RAD/MMA) skal leveres på felles 
plattform.

4. Tiltak/leveranser fra/til Sykehusbygg HF.

Positiv/negativ trend 

Endring siden forrige rapportering

*Ikke styregodkjent

1

2

4
5

Interessent- 

involvering
Tid/Fremdrift Kostnad Omfang Risiko Ressurser Gevinstplan

3

Som planlagt Mindre avvik Større avvik Trend

Ansvarlig: Programdirektør Arild Dregelid
Program STIM – november 2019

Kommentar til overordnet status – programnivå

Program STIM har tilfredsstillende fremdrift i de fleste prosjektene. Prosjekt Windows 10 gjennomføres i henhold til revidert utrullingsplan og 

prosjektene Mobilitetsplattform, Regional Citrix-plattform, Trådløst nettverk, Regional telekomplattform bygging og Regional telekomplattform 

utrulling er på plan. Sikkerhetssonens driftsplattform er godkjent i Regional sikkerhetsvurdering 21. november 2019, og vil være klar for ISOP-

prosjektet Privilegert tilgangsstyring primo desember 2019. For prosjektene Innføring kryptert stamnett, Modernisering av nettverk og Felles 

plattform utarbeides beslutningsgrunnlag med sikte på å legge disse frem for styret første kvartal 2020. Risikovurdering for innføring av kryptert 

stamnett er ferdigstilt. STIM programstyringsgruppe har godkjent STIM programplan med leveranseplan 2020, STIM målarkitektur og mandat for 

prosjekt Tjenestemigrering.

Status 

September

Status 

Oktober

Mobilitetsplattform

Regional Citrix-plattform

Telekom bygging kjerne

Telekom utrulling fase 1

Sikkerhetssone

Trådløst nettverk

Windows 10

Felles plattform *

Tverrgående tjenester * 

Risiko Ressurser Gevinst 

Overordnet status per 

prosjekt i gjennomføring 

Interessent-

involvering

Tid/ 

Fremdrift Kostnad Omfang 

# Mest kritiske risikoer

1

Forsinket etablering av ny regional sikkerhetsarkitektur. 
Tiltak: Gjennomføre prosjekt sikkerhetssone. Implementere 
sonemodell og AD-struktur (katalogtjeneste). Drift og forvaltning 
iht nye prosesser.

2

Tidkrevende beslutningsprosesser slik at moderniseringen ikke 
får planlagt fremdrift. 
Tiltak: Sikre rettidige og gode beslutningsunderlag. Tidlig 
forankring med beslutningstakerne. Fremme forslag om 
forenklinger i beslutningsprosess. 

3

Utilstrekkelig gjennomføringsevne (kompetanse og kapasitet).
Tiltak: Sikre tilgang på ressurser, også ved bruk av markedet. 
Etablere forpliktende bemanningsplan.

4

Manglende enighet sentrale tiltak i moderniseringen. 
Tiltak: God faglig kvalitet i arbeidet. Tydelighet fra ledelse på alle 
nivå og ryddige, involverende prosesser. Eskalering ved behov.

5

Forsinket oppgradering til Windows 10.
Tiltak: Følge opp revidert utrullingsplan, holde fast ved redusert 
omfang, sørge for riktig prosjektbemanning.  



Program ISOP – November 2019

Kommentar til overordnet status – programnivå

Program for styrket tilgangsstyring, informasjonssikkerhet og personvern (ISOP) har en portefølje på til sammen sju aktive 
prosjekter. Overordnet leverer programmet som planlagt, men med noen mindre forsinkelser i enkelte prosjekter.

Automatisk tilgangsstyring (IdM) ble satt i produksjon for regional laboratorieløsning (LVMS) ved Sykehuset i Vestfold HF 
16. november. I prosjektet Styrket autentisering (SA) er prosedyre for identifisering av ansatte hos leverandører etablert og 
implementert, og forslag til fremtidig regional autentiseringsteknologi er forankret regionens arkitekturorganer. Servere for 
bruk til driftsarbeidsflater (KOSAD ) er mottatt og i ferd med å bli satt opp. Lisenser for installasjon av produkt for 
administrasjon av privilegerte tilganger (PAM) er mottatt og vil bli installert i utviklings- og testmiljø ved Regionalt 
testsenter (RTS) og på Sikker sone (VPN45) i desember.

Programmet og prosjektene opprettholder det gode samarbeidet som er etablert med helseforetakene og linjeorganisasjon 
i Sykehuspartner HF for å forberede dem på mottak av leveranser fra ISOP og på endringene som disse leveransene vil 
medføre.

Årsprognosen for programmet overstiger tildelt ramme med 3,4 MNOK fordelt som et underforbruk på 2,0 MNOK på drift 
og et overforbruk på 5,4 MNOK på investering. Programmet har gjennomført en rekke tiltak for å redusere kostnadene og 
dette reflekteres i prognosen. Programmet har søkt om midler for å finansiere forventet overforbruk på investeringsmidler. 

# Mest kritiske risikoer

1 Avhengighet til leveranser fra andre prosjekter i regionen kan føre til at programmets 
leveranser blir forsinket, blir mer kostbare eller ikke spiller sammen med andre 
leveranser i regionen. Tiltak: Kartlagt og registrert avhengigheter. Videre kontinuerlig 
følge opp og fortløpende avdekke nye avhengigheter ved å ha regelmessig dialog med 
program og prosjekter. Opprettet samarbeidsarena med STIM og Program for Regional 
klinisk løsning (RKL) for å styrke kontrollen på avhengigheter mellom programmene.

2 Manglende eierskap til gevinster i linjeorganisasjonen kan føre til at nye løsninger ikke 
blir tatt i bruk eller blir omgått, som kan føre til at gevinster ikke blir realisert. Tiltak:
Gevinster og gevinsteiere er identifisert, og ansvaret for gevinstene overlevere til dem. 
Bistå med å lage planer for realisering av gevinstene og utarbeide KPI-er.

3 Manglende linjeressurser til drift og forvaltning av leveransene fra ISOP kan føre til at 
prosjektene ikke har noen å levere til, det kan føre til forsinkelser og økt kostnad i 
prosjektene, samt driftsavvik og at gevinster ikke blir realisert. Tiltak: Programmet har 
styrket arbeidet innenfor endringsledelse for å bistå linjeorganisasjonen, spesielt 
innenfor IAM-område, slik at de forstår og er beredt til å ta imot leveransene fra ISOP. 

4 Manglende involvering av helseforetakene (brukerne) kan føre til at de ikke ser nytten 
eller nødvendigheten av å ta i bruk løsningene, som kan føre til at gevinster ikke blir 
realisert. Tiltak: Fremme orienteringssaker om programmets leveranser i 
direktørmøtet, IKT-ledermøtet, fagdirektørmøtet og regionale fagråd, og avholde 
presentasjoner om programmets hensikt, leveranser og gevinster i helseforetakene.

Ansvarlig: Programeier Gro Jære
Programleder Marianne Østvand
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Nøkkeltall per 30.11.19 Regnskap hittil i 
år (MNOK)

Budsjett hittil i 
år (MNOK)

Prognose 2019 
(MNOK)

Budsjett 2019 
(MNOK)

Investering 90,7 87,7 96,6 91,2

Drift 49,4 50,1 51,2 53,2

Totalt 140,1 137,8 147,8 144,4

Ressurser (FTE) 39

Øvrige prosjekt omfatter: Bestilling av tilganger (BAT), IAM-arkitektur, IdM-ibruktakelse, Konsolidering og sikring av driftsarbeidsflater (KOSAD) og Tilgangsstyring av privilegerte tilganger i AD (TiPAD)
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Utvikling (1/2)
For november er det levert kapasitet i henhold til bestilling i regionale prosjekter på 94 %. Program for Regional klinisk løsning melder gult på ressurser med mangler for kritisk kompetanse 
innenfor visse områder. Spesielt gjelder dette ressurser med kompetanse innen applikasjonsdrift og laboratorieforvaltning. I november var 55 % av timeressursene som ble levert til Regional IKT-
prosjektportefølje interne.

Sykehuspartner HF har blant annet hatt ansvaret for/bidratt inn i følgende leveranser:
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NYE SYKEHUSBYGG
Prosjektplanlegging for Nytt Somatikkbygg for Sykehuset i Vestfold HF pågår. Dette er planlagt ferdig ved utgangen av 2021.
Sykehuspartner HF understøtter arbeidet med sluttføring av leveranseavtale Sykehuspartner HFs leveranser til Nytt Drammensykehus (NSD – Vestre Viken HF), og 
har påbegynt arbeidet med å detaljplanlegge leveranser til det nye sykehuset i Drammen.  

Sykehuspartner HF understøtter arbeidet med omfangsplanlegging for prosjektet nytt klinikkbygg og Protonsenter ved Radiumhospitalet (RAD – Oslo 
Universitetssykehus HF), og innspill til IKT plan og krav til IKT-infrastruktur for nytt Psykiatribygg Kristiansand, Sørlandet sykehus HF. Både for NSD og RAD er det 
utarbeidet IKT-planer som er godkjent i byggeaksens styringsstruktur. IKT-planene skal understøtte at sykehusene  fungerer i henhold til de målsettinger og planer 
som gjelder ved å gi en samlet oversikt over implementering av sentrale IKT-systemer i de nye sykehusbyggene.  

Sykehuspartner HF har behov for å styrke sin rolle i fase 1 (Leveranser som danner grunnlag for det som skal leveres i byggeprosjektene) inn mot byggeprosjektene 
og de respektive helseforetakene for å håndtere pågående og planlagte prosjekter. Sykehuspartner HF etablerer team som skal koordinere aktiviteter innenfor fase 
1-prosjektene for å sikre helhetlig gjennomføring inn mot fase 2 for både Nytt sykehus Drammen og Nytt klinikkbygg og protonsenter på Radiumhospitalet.  

KRITISKE HELSEFORETAKSPROSJEKTER 
Prosjekt for enhetlig sentralbordløsning for Oslo Universitetssykehus HF gjennomførte en vellykket migrering den 14.11.19. Med dette er alle de 4 tidligere separate 
sentralbordsystemene på OUS over på en enhetlig løsning. 
Prosjektet var det siste av prosjektene i kategorien «Kritiske helseforetaksprosjekter» opprettet 2017.



Utvikling (2/2)

Sykehuspartner HF har blant annet hatt ansvar for/bidratt inn i følgende leveranser i november:
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PROSJEKT APPLIKASJONSSANERING; STANDARDISERING OG KONSOLIDERING (ASK) 

Applikasjonssanering, standardisering og konsolidering (ASK) har nå sanert 2 744 servere. Dette er en økning på 180 servere fra forrige rapportering (oktober). 
Siden mengden servere som er utenfor support periode fremdeles er betydelig, er det besluttet å opprettholde kapasiteten ut 2. kvartal 2020. Det arbeides 
tett med linjeorganisasjon og med Win10-prosjektet for å overføre kompetanse og ansvar for oppgaver. Det arbeides også i fellesskap med prinsipper for 
sanering av «større bolker» - for å rydde mest mulig i forkant av en migrering

HELSEFORETAKSBESTILTE PROSJEKTER
Integrasjon mellom Personalportalen og saks- og arkivløsningen (Public360) er produksjonssatt for Vestre Viken HF og Sykehuspartner HF, og det planlegges 
å rulle ut integrasjonen på øvrige helseforetak i løpet av et par måneder. Løsningen sparer helseforetakene for mye manuelt administrativt arbeid ved at 
arbeidsavtaler automatisk overføres fra Personalportalen og arkiveres i saks- og arkivløsningen. Det er estimert at dette kan frigjøre 50.000 timer 
administrativt arbeid årlig. 

Renholdsavdelingen på Akershus Universitetssykehus HF har i høst kjørt en pre-pilot av en løsning hvor renholdere kan planlegge og koordinere 
renholdsoppgaver i eget planverktøy (Plania Web) via nettbrett. Løsningen ble produksjonssatt 29.11. 

Mikrobiologisystemet Miclis er oppgradert på Sykehuset i Vestfold HF og Vestre Viken HF. Brukere av Miclis kan nå benytte en oppgradert versjon av Miclis
som kjører på siste versjon av server operativsystem og database.



Organisasjon og medarbeidere
Bemanningsutvikling: Brutto månedsverk i november utgjør 1 521. Tilsettinger bremses ut 2019, ved at kun stillinger i henhold til vedtatte kriterier har oppstart i 2019, 
mens øvrige tilsettinger utsettes eller har oppstart i 2020. Dette på grunn av resultatutfordringer i forhold til økonomi. 

Turnover: Akkumulert turnover (siste 24 måneder) per november er 9,4 %, og er på samme nivå som forutgående måneder. 

Sykefravær: Sykefraværet viser fremdeles en positiv trend samlet sett. Fraværet i oktober er 4,2 % og er dermed redusert fra forrige måned, og også betydelig lavere enn 
samme periode i fjor.  Fraværsprosenten hittil i år er 5,6 %. 

TILTAK
Bemanningsutvikling: Det gjennomføres ulike tiltak for å gjøre Sykehuspartner HF mer attraktiv og kjent, samtidig som dette må ses opp mot beslutning om begrensning 
av tilsettinger ut året pga. kostnadsutfordringer i 2019. Tiltak for reduksjon av overtid med økt ledelsesfokus for godkjenning av overtid er iverksatt og følges opp .
Sykefravær: Oppfølging av handlingsplan med tiltak på alle nivå (inkluderende arbeidsliv, helse-miljø og sikkerhet, og bedriftshelsetjenester). Kvartalsvise
samarbeidsmøter på virksomhetsnivå som omhandler sykefraværsstatus og oppfølging av ForBedring. Sykefraværsprosjekter på virksomhetsnivå.
Turnover: Analyser av turnover og tiltak som skal bidra til å skape retning og jobbengasjement, fokus på medarbeiderskap, faglig utvikling og autonomi.
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Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

2017 6,9 % 6,5 % 5,6 % 4,8 % 5,0 % 5,0 % 6,1 % 5,0 % 5,4 % 5,9 % 6,6 % 6,6 %

2018 7,1 % 7,5 % 6,4 % 5,7 % 4,7 % 5,0 % 6,6 % 5,8 % 5,6 % 6,1 % 6,5 % 6,6 %

2019 6,6 % 7,1 % 6,0 % 5,2 % 5,2 % 5,2 % 6,8 % 5,3 % 5,5 % 4,2 %

Mål 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 %
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